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We zijn een full-service architectenbureau met vestigingen 
in Den Haag en Budapest. Met veel kennis en enthousiasme 
realiseren wij functioneel esthetische oplossingen voor vaak 
complexe ontwerpopgaven. Onze kracht ligt hierbij in discipline 
overschrijdende participatie in diverse projectteams. Naast 
onze architectuur maken we ook stedenbouwkundige plan-
nen, waarbij  we regelmatig de supervisie en architectonische 
coördinatie op ons nemen. Vanuit de situatieve context en het 
geanalyseerde programma ontwerpen we met respect voor 
budgetten, exploitatie en het milieu met veel plezier een grote 
verscheidenheid aan opdrachten. Zo realiseren wij ondermeer 
beeldkwaliteitplannen, renovaties,restauraties,interieurs en 
civiele kunstwerken. Bij opgaven voor woning- en utiliteitsbouw 
met meervoudig ruimtegebruik biedt onze expertise in proce-
durele zin veelvuldig uitkomst.
 
Centraal bij iedere nieuwe opgave, groot of klein, vormt een gede-
gen analyse van het programma en de kwaliteiten van de locatie.

Iedere architectonische opgave is voor ons allereerst ook een 
stedenbouwkundige. Binnen beschikbare budgetten, bestuur-
lijke mogelijkheden en onze maatschappelijke verantwoording, 
leiden studies van ruimtelijke modellen tot heldere concepten.
Onze architectuur, kenmerkend door gebruik van veel licht en 
ruimtelijkheid, is altijd een eigentijds antwoord op een nu actu-
ele opgave. Een eigentijdse optimistische uitstraling bepaald het 
beeld en de meerwaarde voor de locatie.  Een goed doordachte 
lay-out, rekeninghoudend met de juiste beleving en bezonning 
plezieren het gebruik.

Heldere materialen en kleuren versterken de zeggingskracht, 
ontzien het milieu en respecteren het onderhoudsbudget van 
onze klant.

 Door onze werkwijze zijn we in staat om met een creatief team 
van ontwerpers en bekwame bouwkundigen op de meest 
uiteenlopende vragen met een passend en verrassend ontwerp 
te antwoorden.
 
 In onze woningbouwontwerpen geven we ons zelf veel reken-
schap van de kwaliteiten van de locatie. Oriëntatie, beleving, 
uitzicht en bezonning worden daarbij aandachtig bestudeerd. 
Vervolgens worden specifiek, op de opgave toegespitste, com-
plexen ontworpen in heldere concepten. Daarbinnen wordt per 
opgave optimale typologieën ontwikkeld. Het woongenot staat 
daarbij voorop. Dit woongenot wordt vervolgens langs de lat 
van de technische, esthetische, economische, maatschappelijke 
en milieu eisen gelegd. Onze ontwerpen worden tevens ge-
toetst aan het keurmerk veilig wonen en woonkeur. We hebben 
niet enkel oog voor de architectuur maar ook voor de steden-
bouwkundige aspecten. Een goed doordachte parkeeroplossing 
maakt ook deel uit van het ontwerp evenals de inrichting van de 
buitenruimte. Het gaat ons niet om een bepaalde ‘vorm om de 
vorm’, onze ontwerpen zijn altijd geïnspireerd vanuit gebruik, 
beleving en omgeving.

Zo komen we tot mooie gebouwen (en gebouwomgeving) waar 
zowel de opdrachtgever als toekomstige bewoners trots op zijn.

introductie bureau



kerepesi business park - hongarije

four solid blocksdetail gevel green atriums connecting glass strip

The concept shows a clear efficient setup both in logistics as in structure. 
Four solid blocks form the backbone of the project. Office floors, wrapped by 
smart glass facades, form the connection of the four blocks. The remaining 
courts between the volumes are connected on the ground floor and covered 
with glass-roofs to make them a pleasant setting to relax, eat or shop all year 
around. The office wings are covered with roof gardens, holding the water, 
and will compensate the maximum use of the building area.

The sustainable facades will give the complex its distinguished and aesthetic 
appearance. They also make the building easy to understand and people can 
easily find their way into the complex. The dark robust backbone blocks in 
combination with the lightness of the glass wrapped office wings make the 
complex less massive. Aesthetic proportions and plasticity of the combined 
volumes ensure a proper fit into the environ-
ment of this city area, also anticipating on 
future developments on the neighbours’ plots.  
Finally the roof gardens and the vegetation on 
the terraces literary form the green crown on 
this contemporary sustainable development.



masterplan timisoara metropolitan area - roemenië

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische 
Zaken wordt, na het winnen van een tender, gewerkt aan het 
masterplan voor de Roemeense stad Timisoara.

Timisoara - een stad met circa 320.000 inwoners, bekend van de 
opstand in 1989 – heeft een ontwikkelingsvisie nodig voor de 
komende 25 jaren. Het masterplan dient tevens voor het aan-
vragen van de EU-fondsen en wordt samen met Eurodite s.r.l. uit 
Boekarest ontwikkeld.

NRC



strandweg zuid - hoek van holland

•	 	Een	prettige	woonbuurt	voor	mensen,	niet	voor	auto’s
•	 Plezierige	huizen	waarin	het	prettig	leven	is
•	 Aansluiten	op	de	sfeer	van	de	locatie

“ Een duin- en strandlocatie als deze vraagt om een lichte be-
bouwing. Het past ook beter bij de al bestaande witte huizen. 
Daarnaast hebben we ook met de vormgeving en het materi-
aalgebruik ingespeeld op de omgeving. Duurzame materialen, 
strakke baksteen, metaal en gecertificeerd hardhout, bijvoor-
beeld, met hier en daar daken die refereren aan de vleugels van 
een meeuw.”



strandweg zuid - hoek van holland



11 ateliers voor beeldend kunstenaars

Het complex omvat:

6 nieuwe hofjeswoningen

Koetshuis wordt gerenoveerd tot woning

Bestaande school gerenoveerd tot Goudenregenhof, 
woningen voor eenpersoonshuishoudens in maat-
schappelijk relevante beroepen

HOED-praktijk

verdichting in de binnenstad van den haag

Naast het door de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 
1854 gerenoveerde Goudenregenhof wordt gestart met de 
bouw van eigentijdse hofjeswoningen. 

Op 3 maart 2009 wordt door de heer ir. B.W. Baron Bentinck de 
officiële paal geslagen als start van de uitvoering. Eind 2009 zal 
dit bijzondere project worden opgeleverd.

7 hofjeswoningen, goudenregenstraat - den haag

hofjeswoningen aan de straatzijde



Het woningbouwcomplex is gelegen tegenover een brug van 
Calatrava over de hoofdvaart. Het ensemble van gebouwen 
vormt als het ware een decor van coulissen voor de brug.

De onzekere economische situatie in 2002 (toen ook al) bracht 
ons ertoe een woonlaag te ontwerpen waarin het mogelijk was 
twee, drie of vier woningen per laag te maken en deze keuze tot 

in een laat stadium uit te stellen. Alle drie varianten zijn uitge-
voerd; de twee woningen per laag, de duurdere penthouses 
boven in het gebouw, de drie en vier woningen per laag op de 
lagere verdiepingen. Dit concept is ook herhaald in het volgen-
de plan, Lansingh-Zuid te Krimpen aan den IJssel, met dien ver-
stande dat het plan ook ruimtelijk is toegespitst op de locatie.

appartementencomplex concerto, toolenburg - hoofddorp  

afhankelijk van de marktsituatie 
4 woningen per laag

afhankelijk van de marktsituatie 
3 woningen per laag

afhankelijk van de marktsituatie 
2 woningen per laag

lokatie tegenover de 
brug van Caltrava



Evenals het vorige plan, Concerto te Hoofddorp, is dit plan 
ontworpen met drie, vier of vijf woningen per laag. Het gebouw 
met vijf woningen per laag is voor een woningcorporatie ten 
behoeve van de verhuur gebouwd. De overige blokjes zijn ont-
wikkeld voor de verkoop.

Ook gaf deze woningverkaveling ons de kans het plan op de 
ruimtelijke situatie toe te spitsen.

Onder de blokjes is een doorlopende ondergrondse parkeer-
garage gesitueerd.

3, 4 of 5 woningen per laag afhankelijk van de prijsklasse in de koop- en huursector 

plan lansingh-zuid - krimpen aan den ijssel



38 appartementen en parkeergarage

De twee urban villa’s staan in de Centrale Zone van de wijk 
Westeraam in Elst. In deze zone liggen een school, winkelvoor-
zieningen en woningen. De villa’s zijn gesitueerd in en aan het 
water en ten zuiden ervan ligt een parkzone met restanten van 
een Romeinse tempel.

De villa’s zijn ten opzichte van elkaar iets gedraaid alsof ze 
uitwaaieren en los in het landschap staan. Alle woningen en 
terrassen zijn op de zon georiënteerd. De twee gebouwen ogen 
als een tweeling maar hebben onderlinge verschillen door kleur-
nuances en volumewisselingen.

Onder ieder blok is een halfverdiepte parkeergarage aangelegd 
welke in het talud steekt van de waterpartij. De entrees naar de 
blokken worden gemarkeerd door een poort met postbussen, 
waarna een langzaam hellend pad langs het water, begeleid 
door een muur, naar de hoofdentree van de woningen leidt.

singelappartementen in westeraam - elst



In het kader van het project ‘Amersfoort vernieuwt’ wordt 
Parkweelde	II	gebouwd	op	de	hoek	van	de	Ringweg	en	de	Van	
Randwijcklaan, een belangrijke weg (radiaal) naar het centrum 
van de stad.
Er wordt een stukje oude bebouwing gesloopt. Op die plaats 
wordt een kleine wijk rondom een park gebouwd. De positieve 
aspecten van de oude wijk worden bewaard, de bestaande bo-
men blijven zo veel mogelijk staan en het wonen in het groen 
wordt weer opgepakt. De nadelen, zoals veel blik op straat, 
worden omgezet in betere oplossingen. Dit principe wordt ge-
realiseerd door de parkeervoorzieningen helemaal binnen in de 
bebouwing op te nemen. Op het dek boven de parkeergarage 
komen terrassen en de entrees van de woningen. Het gebied 

tussen de blokken is autovrij en groen. Een wandelpad met 
speelvoorzieningen zijn hierin opgenomen. Het gehele blok is 
een halve meter opgetild om de woningen wat meer privacy te 
geven. Op de hoeken zijn er praktijkwoningen ontworpen. 
Op de hoek van de Ringweg en de Van Randwijcklaan komt een 
accent met een zeven lagen hoog appartementengebouw. De 
woningen aan de Van Randwijcklaan krijgen een zogenaamde 
veranda met een woonkamer op de eerste verdieping. Zo 
kunnen de bewoners genieten van het uitzicht op de groene 
laan en het park aan de overkant van de Van Randwijcklaan. De 
woningen aan de parkzijde krijgen toegang tot het dek en een 
terras met uitzicht op het park. Met de bouw van de eerste fase 
wordt volgens verwachting in 2010 gestart.

35 appartementen en 45 laagbouwwoningen met parkeervoorzieningen, 
parkweelde ii - amersfoort 

LOCATIE



ijburg haveneiland west - amsterdam

begane grond 1e verdieping 2e verdieping doorsnede

e - entree
w - wonen
k - keuken

g - garage
s - slapen
h - hobby
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concept model

woningbouwplan locatie beekkerk/haagje - eerbeek

2-  een slingerend woonpad met rijwoningen aan een woonpad 
geschikt voor families met kinderen.

3-  vrijstaande woningen in het groen met een besloten buiten-
ruimte geschikt voor starters, kleine gezinnen of ouderen.

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie ‘Ligt op groen’ geeft aan dat 
de gemeente streeft naar een gemengde bevolkingssamenstel-
ling. Het plan draagt bij aan het streven om zorgbehoevenden 
zoveel mogelijk vermengd en verspreid in de gemeente op te 
vangen. De gemeente heeft aangegeven het centrum van de 
kern van Eerbeek te optimaconcept model liseren om zo een 
goed voorzieningenniveau te kunnen aanbieden.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de open en groene ruimte 
behouden blijft. Optimalisatie van de leefbaarheid en een 
groene identiteit staat voorop. Er is gekozen voor een kleinscha-
lige toevoeging van woningen. Dit versterkt de groene kwaliteit 
van de locatie en sluit aan op de omliggende bestaande bouw-
massa’s. Uitgangspunt is dat ook de gestapelde woningen een 
dorpse maat en schaal behouden.
Het plan kent een differentiatie in woningtypologieen en is 
onder te verdelen in drie plandelen:
1-  een huis met een dak met daarin comfortabele appartemen-

ten geschikt voor starters of ouderen.



Model de ‘strip’
Na een uitgebreide stedenbouwkundige analyse en studie van ver-
schillende stedenbouwkundige modellen voor de locatie de Kom, 
is er gekozen voor het model de ‘strip’’. In dit model worden urban 
villa’s in één lijn naast bestaande aanleunwoningen geplaatst.  De 
bestaande en nieuwe bebouwing vormen zo een lineaire massa 
die zich in de bestaande structuur voegt.  Door de massa van het 
totale programma te verdelen over verschillende villa’s wordt een 
institutioneel karakter vermeden, maar is door een verbinding op 
de begane grond wel sprake van een compact complex.

Concept
De urban villa’s van de strip worden geplaatst op een ‘zorgplein’ 
dat aan weerszijden wordt begeleid door wanden. Ten noordwes-

ten bestaat deze wand uit bestaande bebouwing en een apparte-
mentenblok voor de categorie licht, ten zuidoosten uit bestaande 
bebouwing en appartementen voor de vrije sector. Op het ‘zorg-
plein’ bevinden zich kleine hofjes die tevens de entreegebieden 
vormen van de zorgvilla’s.

Schaalverkleining 
Om met de nieuwe bebouwing goed aan te kunnen sluiten op de 
kleinschalige  bestaande bebouwing is het totale programma niet 
alleen opgedeeld in verschillende volumes, maar zijn ook per vo-
lume twee bouwhoogtes toegepast (drie- en vierlaags) waardoor de 
volumes kleiner ogen. Deze afwisseling van bouwhoogtes zorgt er-
voor dat er met drielaagse nieuwbouw aangesloten kan worden op 
bestaande bebouwing terwijl op andere plekken vier lagen toege-

zorgvoorzieningen en woningen, de kom - volendam 

sloopbestaande situatie nieuwe situatie

past kan worden. Door de verschillende entree-
hofjes- en pleintjes is er in de inrichting van de 
buitenruimte ook sprake van schaalverkleining. 



1 Niveau -1: parkeerkelder 2 Niveau 0: entree’s 3 Niveau 0: atria

4 Niveau 0: zorg- en wijkvoorzieningen 5 Niveau 2: woonkamers aan atria en hofjes 6 aangrenzende bebouwing

zorgvoorzieningen en woningen, de kom - volendam 
Opbouw zorggebouwen
De twee nieuwe urban villa’s huisvesten de zorgcategorie zwaar. De 
villa’s worden op de begane grond verbonden door een zorgstraat. 
Hier vindt men verschillende zorg- en wijkvoorzieningen en de 
stijgpunten naar de verdiepingen. Twee atria en zichtlijnen naar de 
entreehofjes zorgen voor een sequentie van daglicht en ruimte.
Op de verdiepingen zijn de individuele kamers of zorgapparte-
menten georganiseerd rond een atrium. De woonkamers van de 
categorie zwaar grenzen visueel zowel aan het atrium als aan de 
hofjes of het ‘zorgplein’. Vanuit de korte en overzichtelijke gangen 
kijkt men het atrium in of naar buiten. 

In het appartementenblok aan de noordwest zijde van de villa’s 
bevinden zich de woningen voor de zorgcategorie licht. De appar-
tementen worden via een wind- en regenluwe galerij ontsloten 
en hebben een eigen privé buitenruimte. Op de begane grond is 
ruimte gereserveerd voor een HOED praktijk.



Woontoren Orion, Paddepoel te Groningen
Voor Woningcorporatie Lefier hebben we in de herstructuring 
van	de	wijk	Paddepoel	een	van	de	hoogste	woontorens	van	 
Groningen ontworpen. De toren van 18 bouwlagen, die de  
naam Orion draagt, vormt de markante entree van de wijk.

Aanvankelijk was er op deze locatie een gesloten bouwblok van 
6 lagen voorgesteld. Na zorgvuldige analyse van de situatie, 
omgevingsfactoren, historie en de buurt  ontstond bij ons het 
plan	om	de	hoogte	in	te	gaan.	In	Paddepoel	is	wijkvernieuwing	
de leidraad, dat is een dynamische ontwikkeling. Dit project is 
daarin een belangrijk onderdeel. Het zet de wijk weer positief  
op de kaart!

Het ontwerp betreft een mixed-use plan:
Onder het complex zit een parkeergarage voor de bewoners.  
Op de begane grond vinden diverse maatschappelijke voorzie-
ningen hun plaats, waaronder ambulante zorg van de Noorder-
brug en een kinderdagverblijf. Verder commerciële ruimte en  
de toegangen naar de woontoren, wooneenheden en kantoren 
van de Noorderbrug. De Noorderbrug heeft op de 1e en 2e ver-
dieping samen een tweetal groepswoningen en 13 zelfstandige 
wooneenheden voor doven. Tevens zijn op de 1e, 2e en  
3e verdieping startersappartementen ontworpen.
In de toren bevinden zich vervolgens 53 appartementen in 
diverse huur- en koopcategorieën.

Met een hoogte van bijna 60 meter (met antenne ca. 74 meter) is 
deze markante uitschieter in de skyline van Groningen stad  
de	kroon	op	de	renovatie	van	Paddepoel.

woningen, bedrijfsruimte en voorzieningen, locatie morgenster - groningen  



woningen, bedrijfsruimte en voorzieningen, locatie morgenster - groningen  

parkeerkelderbegane grond 
(kinderdagverblijf en 
maatschapelijke functies)

1e verdieping (Noorderbrug)

tussenverdieping

topverdieping



Bestaande bebouwing 
De Bloemen mogen niet uit de toon vallen bij de bestaande 
bebouwing. De vorm van de nieuwe huizen aan de Sotaweg en de 
Korte Goog sluit aan bij die aan de overkant van de straat: twee-
onder-één-kap en rijtjeswoningen in twee bouwlagen. Het appar-
tementengebouw bij de ingang van de wijk aan de Sotaweg wijkt 
af qua vorm. Cappon: ‘We hebben ervoor gekozen het apparte-
mentengebouw op deze plek te vestigen. Dit accent bij de entree 
maakt duidelijk dat het een eigentijdse woonwijk is met een eigen 
karakter.’ Op de hoek van de Sotaweg en de Alkemadelaan wordt 
een grote waterpartij aangelegd. De Molentocht wordt in feite 
verlengd en verdiept. Aan dat water staan vier appartementen-
gebouwen van maximaal vijf woonlagen. Aan de oostkant van De 
Bloemen (de kant van de sportvelden) volgen de laagbouwwonin-
gen in een slingerende rij de waterrand. Helemaal tegen de Korte 
Goog aan komt een parkje met twee appartementengebouwen. 
Het complex aan de buitenkant van De Bloemen is wat lager, zodat 
een geleidelijker overgang met de bestaande bebouwing ontstaat. 

Kwaliteit woningen 
De huizen moeten flexibel indeelbaar zijn. Vroeger hoefde in een 
kamer voor de kinderen bij wijze van spreken alleen een bed te 
kunnen staan. Nu is het echt een verblijfplek waar ruimte moet zijn 

voor diverse vormen van multimedia. Vanwege de maatschappe-
lijke ontwikkelingen moet de woning sowieso bruikbaar zijn voor 
andere samenlevingsvormen dan een gezin met kinderen. Een 
aantal woningen wordt levensloopbestendig gemaakt. Als de be-
woners ouder worden en slecht ter been geraken, kunnen ze zon-
der problemen in hun huis blijven wonen; eventueel na een paar 
simpele bouwkundige aanpassingen. De materiaalkeuze is ook 
een belangrijke factor in de kwaliteit van de woningen, stelt Cap-
pon. ‘Niet alleen de technische kwaliteit, waardoor de woningen in 
bouwkundig goede staat blijven, maar ook de belevingswaarde.  
De mensen moeten het plezierig vinden om er te wonen. De hui-
zen die net na de oorlog zijn gebouwd, zijn niet meer in trek, on-
danks dat ze technisch nog voldoen. Wij willen huizen ontwerpen 
waar de mensen over vijftig of honderd jaar nog graag in wonen.’

stedebouwkundige supervisie

64 koopappartementen, de bloemen - alkemade



concepten

+ duidelijke ruimtelijke begrenzing park
+ woningen georiënteerd op park
+ aansluiting op javalaan

CONCEPT	1:	wand

1a

+ groter park indische buurt
- informele noordelijke begrenzing door
  achterkanten bebouwing
- aansluiting op javalaan

CONCEPT	2:	objecten	in	groen

2a

nieuwe bebouwing

bestaande bebouwing

volumestudie indische buurt - zeist

1b

2b

PARKEEROPLOSSINGEN

parkeerhofjes binnen hagen (1.50 m hoog)

verdiept parkeren, ‘uitgesneden’ maaiveld

parkeren onder maaiveld

parkeren (deels) onder  gebouw



Visie op de totale culturele zone
Voor de invulling en het ontwerp van het Concert- en Congres-
gebouw	Pécs	(CCP)	is	door	ons	bureau,	naast	het	architectoni-
sche ontwerp ook een visie ontwikkeld voor de hele culturele 
zone. Deze zone of strook kan terecht worden gezien als een 
uitbreiding van het stadscentrum.

Uitgangspunt voor onze visie op dit gebied, is een samenhang 
te creëren tussen de verschillende onderdelen van het gebied 
en tevens de bereikbaarheid en aansluiting aan het Kunstkwar-
tier Zsolnay mee te nemen in deze visie. Om dit gebied aantrek-
kelijk en interessant voor bezoekers te maken, moet het meer-
dere kwaliteiten hebben, die het aantrekkelijk maken om het te 
bezoeken en er te verblijven. De negatieve invloeden vanuit de 
randen, zoals de drukke verkeersweg en de spoorweg, moeten 
daarbij opgelost worden in het ontwerpvoorstel. 

prijsvraag theater pécs - hongarije

1 - entree/plein ‘open’
2 - plein besloten onder de bomen
3 -  voorname entreeweg met klassieke coniferen
4 - spiegelvijver met fonteinen
5 - open velden met klaprozen
6 - poestatuin van grassen en grind
7 -  water klassiek thema van buitenplaatsen van spiegelvijver naar bron
8 - kleurrijk lint
9 - cascade
10 - bron
11 -  akoestisch landschap om verkeers lawaai te dempen
12 - besloten onder de bomen

1 2
3

4 7

7

8

9
10

5 6

11

ontwerpvoorstel	CH	&	Partners	-	Frank	Cardinaal

plattegrond

impressie zaal



stempel A

groen
speciale functies
hoogbouw
laagbouw

stempels van mariahoeve - den haag
Een stedebouwkundig plan van Frits van Sluys, 
gebouwd in de vijftiger en zestiger jaren van 
de vorige eeuw.

Met de volgende nadere eisen wordt dit als een stedebouwkundig verantwoorde oplossing gezien:

- blokken moeten met voeten in het groen
- hoogte ca 4 a 6 lagen
- compact
- eenheid blokken in architectuur
- parkeren op eigen terrein

woningen aan de haverkamp - den haag

Bestaande situatie = alzijdige georiënteerde objecten

wand

wand

open groen ruimte



woningbouwplan geuzenwijk zuilen - utrecht   

marmoleum kleur A

marmoleum kleur B

marmoleum kleur C

De woningen, zorgwoningen en het ouder-kindcentrum zijn gelegen 
in de buurt Geuzenwijk, onderdeel van de wijk Zuilen te Utrecht. In 
dit ontwerp staat wijkverbetering centraal door woningvariatie, het 
toevoegen van wijkvoorzieningen, het creëren van ruimte, een goede 
parkeeroplossing, esthetiek en duurzaamheid.
 
De locatie van deze opave, één van de Vogelaarwijken, heeft drie zeer 
uiteenlopende grenzen. De kleinschaligheid van de binnenstraten, 
de drukke Marnixlaan en de groene Van Hoornekade. Het plan is 
opgebouwd uit volumes van verschillende hoogtes en verschillende 
woningtypologieën, en speelt hiermee in op deze locatiespecifieke 
aansluitingen.
 

2 maquettes



woningbouwplan geuzenwijk zuilen - utrecht   
Langs de Marnixlaan worden appartementen gerealiseerd in 
variërende hoogtes met een maximum bouwhoogte van zes 
bouwlagen. De appartementengebouwen zijn langs de laan ten 
opzichte van elkaar verschoven, waardoor een plastisch geheel 
ontstaat. Aan de Blois van Treslongstraat en de Koppelstokstraat 
zijn laagbouwwoningen gepositioneerd met een maximum 
bouwhoogte van drie lagen, waardoor aansluiting gevonden 
wordt richting de bestaande woningen van twee à drie lagen. 
Aan de Blois van Treslongstraat is de rij laagbouwwoningen in 
vier delen verdeeld. Tussen deze blokken in is ruimte gekomen 
voor een groene invulling met lage beplanting, dat bijdraagt 
aan de beleving op straat en tevens als visueel scherm voor de 
wand van het parkeerdek dient. Door het opknippen van het 
totale blok is een interessante zichtlijn ontstaan vanuit de Blois 
van Treslongstraat richting de bijzondere school aan de Van 
Hoornekade.

Het doortrekken van de Blois van Treslongstraat heeft, behalve 
het openen van de wijk met een zichtlijn, ook de ruimte gege-
ven voor een driehoekig groen plein buiten het bouwblok. Dit 
plein geeft lucht in de wijk, dat behalve voor de kwaliteitsverbe-
tering van de straatsfeer ook gunstig is voor de woonkwaliteit.
 
Het parkeren voor de woningen wordt binnen het bouwblok 
gerealiseerd. Bovenop dit parkeren is een woondek ontwor-
pen. De woonkwaliteit van dit binnengebied is optimaal benut 
door een serie van groene hofjes te maken waaraan tuinen en 
gemeenschappelijk groen gerealiseerd worden. Op de aanslui-
ting van deze blokjes en de rand Marnixlaan zijn de stijgpunten 
gepositioneerd. Het wonen in de dwarsblokjes is optimaal op de 
bezonning gericht. Ook de appartementen op het dek krijgen 
een tuin op het binnenhof.

impressie kinderdagverblijf



113 woningen, laan van chartroise, in de wijk ondiep - utrecht   

plattegrond

locatie overzicht
locatie overzicht



113 woningen, laan van chartroise, in de wijk ondiep - utrecht   

gevelimpressie

contour gebouw aan laan stadswoningen / maisonnettes / individualiteit

3 delen tranformatie / variatie en eenheid / plasticiteit

hoogteaccent basisgrid / tijdloos / expressief / rust

entree’s verfijning / menselijke maat / parceleering



De Europawijk is een grote wijk van Haarlem, gebouwd in de 
jaren zestig. Deze wijk grenst aan een belangrijke vervoersader 
van Haarlem, de Europaweg. Het gebouw ligt in de bocht van 
deze weg en op loopafstand van het Engelandpark naar het 
winkelcentrum. Er is veel aandacht besteed aan de stedenbouw-
kundige inpassing in deze omgeving.
Het is bedoeling om deze belangrijke plek een sterk marke-
ringspunt te geven in de vorm van een hoekscharnier naar de 
Europaweg. De verdeling van de massa en de hoogte passen 
in de structuur en in de schaal van de omliggende bebouwing. 
De bebouwing houdt rekening met de kerk ten westen van het 
gebouw. De grote bocht wordt benadrukt door de hoogte en 
de kantelende geveldelen. Aan de noordzijde is een opgetild 
plein gecreëerd met de entree van het gebouw, waaronder zich 
een halfverdiepte parkeergarage bevindt. Op de begane grond 
bevindt zich een kantoorruimte (circa 1.000 m2 ). De grote brede 
trappen en de hellingbanen vormen een prettige overgang naar 
de omgeving. De woningen met grote terrassen aan het zuiden 

45 appartementen, kantoor en parkeergarage - haarlem

zijn georiënteerd op het park met water en het plein.
In het gebouw heeft ook een woongemeenschap een plek ge-
kregen met een gezamenlijke ruimte aan het plein. Het gebouw 
is vormgegeven als een krachtige baksteensculptuur om op 
deze manier contrast te geven aan de jarenzestigblokken met 
een monotone cellenopbouw.

begane grond

verdieping



Hergebruik van een school, gebouwd in de wederopbouw-
jaren van Scheveningen. Aan de massa van het huidige gebouw 
wordt plaatselijk een verdieping toegevoegd. Het concept voor 
de plattegronden is dat één lokaal in principe één woning is. 
In het lokaal met zijn hoge plafond wordt een doos geplaatst 
waarin de keuken en de badkamer worden opgenomen. De 14 
woningen zijn bestemd voor bewoners die werkzaam zijn in 
maatschappelijk relevante beroepen: onderwijs, verpleging, 
politie en kunstenaars.

verbouwing school dr. de visserplein - den haag 

0663  |  Verbouw school  Dr. de Visserplein 103 te Den Haag  |  januari 2009  

0663  |  Verbouw school  Dr. de Visserplein 103 te Den Haag  |  januari 2009  

plattegrond 1e verdieping
bestaande situatie

linkerzijdegevel bestaandachtergevel bestaandvoorgevel bestaand

gevel pleinzijde



3 areas connected by a central point

height 30 m?
to be changed in regulation plan. 
Possibilities	for	accent	buildings	on	
eye-catching locations.

height 12 m according 
to regulation plan

intense mixed 
functions

intense mixed 
functions

intense mixed 
functions

commercial
service
economy

- exhibition
- conference centre
- office, administration
- entertainment, leisure
- health center, spa
- max 30% commercial

- education
- training center
- sports facilities
- office, administration
- max 30% commercial

- wellness
- aquapark
- sports
- hotel
- (apartments)
- max 30% commercial

- train station
- suburban railway
- bus terminal
- parking
- office, administration
- culture, entertainment, leisure
- max 50% commercial centre

- shopping
- furniture boulevard
- gardening
- autostrada
- foodcourt

- motel
- sports, fitness
- office, administration
- max 30% commercial

sport, recreation, 
culture intermodaldirections of the traffic

fishbones

urban planning aan de westzijde van budapest

studie budaörs szilvás-terület - budapest, hongarije

locatie



In March 2008 the K&H Bank has invited tenders for the new 
headquarters in Budapest, Hungary. The size of the new building 
will be + net 45.000 m2 with underground parking.
 
The property is situated on the Váci street, one of the main office 
and retail areas of Budapest. The connection to the city centre is 
optimal: + 5 minutes by car and + 8 minutes by public transport.

The location is a ‘one-block’ property between the Váci Street 
– Rákos Stream – Cserhalom Street – Csavargyár Street. It is a 
multifunctional area that will function as a mixed office, retail, 
hotel centre in the future – based on the new official regulation 
plan (2006).
 
K&H gross built-up area: + 6.300 m2.
K&H gross building size: + 54.500 m2.

office kereskedelmi és hitelbank - budapest, hongarije

villa’sstadswoningen

herenhuizen en appartementen



villa’sstadswoningen

herenhuizen en appartementen

78 woningen in de binnenstad - gouda

locatie

inpassing historische context 
+ hoekoplossing

accent met entree individualiteit en 
uitstraling

overgangen gevelopbouw - plint - 
daklijst - reliëf

De herenhuizen, appartementen en stadsvilla’s zijn gelegen op 
de kruising van de Kattensingel en de Nieuwe Gouwe in Gouda. 
Een goede binnenstedelijke inpassing door variatie in schaal en 
woningtypologie, zorg voor de openbare ruimte en een goede 
parkeeroplossing staat in dit ontwerp centraal.
 
De locatie van deze opgave heeft grenzen met zeer uiteenlopende 
bebouwingen, zoals de kleinschalige Van Strijenstraat, de geva-
rieerde Kattensingel en de ruimte aan de Nieuwe Gouwe. Op de 
hoek van de Kattensingel worden appartementen gerealiseerd in 
drie en vier bouwlagen. Het appartementenblokje is opgebouwd 
uit verschillende volumes, waarmee aansluiting wordt gevonden 
op de schaal en typologie van de woningen aan de Kattensingel. 
Langs de Nieuwe Gouwe zijn herenhuizen gesitueerd die teruglig-
gen ten opzichte van de appartementen, waardoor een mooie 
voorruimte ontstaat en het appartementencomplex geaccentueerd 
wordt. Dit wordt benadrukt door een karakteristiek wit volume, dat 
de schakel vormt tussen de herenhuizen en de appartementen. Vier 
stadsvilla’s aan de Lepelaerstraat vormen de overgang tussen de 
meer aaneengesloten binnenstedelijke bebouwing en de villa’s in 
het Van Bergen IJzendoornpark.
De eengezinswoningen in het plan zijn ontworpen als afzonderlijke 
woningen. Er is gekozen voor een grotere verscheidenheid aan ge-
vels, die per woning individueel afleesbaar zijn in de gevelwanden. 
Om deze individualiteit te versterken zijn dakopbouwen wisselend 
aan de voor- of achterzijde geplaatst.



LOCATIE tussen Lange Voorhout en Willemspark Den Haag
ARCHITECTUUR sculpturale architectuur in een penthouse
COLLECTIE moderne beeldende kunst museaal geëxposeerd

penthouse in voormalig kantoorgebouw - den haag



ontwerpschets voor interieur in de kerk

In het najaar van 2007 werd RS | Roeleveld-Sikkes Architects door 
Stichting Wende gevraagd haar te adviseren in het zoeken naar 
nieuwe huisvesting. Haar oog viel op een kerk met een door 
kloostervleugels omsloten kloostertuin in zuidwest Den Haag.

Het complex is aangekocht door Woningstichting Haag Wonen. 
Eén kloostervleugel is voorgetrokken op de verbouwing van het 
hele complex. Nu is gestart met het ontwerp van de zogenaam-
de Jeruzalemvleugel. Haag Wonen Kristal B.V. heeft aan ons 
bureau gevraagd een plan van aanpak voor de kerk te schrijven. 
Dit is inmiddels gebeurd.

Stichting Wende, Woningstichting Haag Wonen en Haag Wonen 
Kristal B.V. hebben ons opdracht gegeven een ruimtelijk pro-
gramma van eisen op te stellen. Deze is inmiddels afgerond.

De rooms-katholieke kerk voor de parochie van O.L. Vrouwe 
van het Allerheiligst Sacrament is in 1951 ontworpen door 
de architect Jan A. van der Laan; inderdaad een broer van de 
beroemde	Dom	Hans	van	der	Laan.	Het	naastliggende	Paterhuis	

omsluit een prachtige kloostertuin, een oase van stilte. De ar-
chitectuurstijl van de kerk behoort bij de zogenaamde Bossche 
School; kloek, degelijk metselwerk met hier en daar versierin-
gen en verfijningen door rollagen, vertandingen, uittandingen 
en gebruik van metselwerk in een andere kleur. De muren zijn 
afgedekt met dakpannen, waardoor een gekarteld gevelbeeld 
ontstaat. Het interieur heeft dezelfde soberheid. Het dak van 
het hoge middenschip wordt door een zuilenreeks gedragen, 
die onderling verbonden is door karakteristieke bogen. Boven 
deze bogen is een reeks ramen, waardoor het daglicht naar 
binnen stroomt. De lagere zijbeuken aan weerszijden van het 
middenschip bevatten ramen in de gemetselde bogen van de 
zijgevels. Hierdoor valt het licht op een lager niveau vanaf de 
zijkant naar binnen. De gebruikte materialen zijn metselwerk en 
natuursteen. De banken zijn van hout en zijn verwijderd evenals 
alle overige kerkelijke relikwieën en uitingen.

Anno 2009 wordt het een uitdagende opdracht deze kerk met 
respect te renoveren voor de opvang van mensen.

kloostervleugel en kerk moerwijk - den haag 

slaapkamer met stoffering kloostertuinslaapkamer met stoffering



kinderhoek en eetkamer 

kloostervleugel en kerk moerwijk - den haag 

gemeenschappelijke keuken t.v. en zithoek

doorsnede over kerk schetsmakette  t.b.v.  vormonderzoek in de kerk



de landtongen van het voormalig veilingterrein

Deze bijzondere locatie, een voormalig veilingterrein, ligt al ja-
ren braak midden in de Gemeente Stede Broec. Met het naastlig-
gende winkelcentrum, station en een openwaterverbinding met 
het IJsselmeer is dit een uitstekende locatie voor woningbouw.
 

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was het handhaven 
van de bestaande Landtongenstructuur. Deze structuur komt 
voort uit de vroegere functie. De veilingschuiten die de kool 
naar de veiling brachten, werden aangelegd aan deze Landton-
gen. Het unieke van dit karakter is verwerkt in dit woningbouw-
plan en maakt het tot een bijzondere oplossing in het centrum-
gebied van Stede Broec.

woningbouwplan voormalig veilingterrein nabij florasingel - stede broec 

de landtongen van het voormalig veilingterrein



Na twee jaar geleden aan het noordelijke deel van Wilderszijde 
te hebben gewerkt, heeft ons bureau vorig jaar de visieprijsvraag 
gewonnen voor het zogenaamde eilanddeel. Wilderszijde is een 
uitbreidingswijk in Gemeente Lansingerland (Bergschenhoek).

Het concept van het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het 
ontwerp van een  paviljoen in Sonsbeek van Aldo van Eyck, uitge-
voerd in het Kröller-Müller museum. Hierin worden door afwijkin-
gen in de lineaire structuur grotere publieke ruimten gecreëerd.

Het totale plan omvat circa 830 woningen, bestaande uit appar-
tementen en laagbouwwoningen. Kenmerkend is dat er binnen 
het plan een groot aantal bijzondere woonplekken is ontworpen, 
waardoor het plan een goede basis is voor een verdere architecto-
nische uitwerking.

verkavelingsplan wilderszijde, deelgebieden c2 en f 

concept schets



Haagsche Dynamiek staat voor de primeur van het meervoudig 
gebruik van sportgrond. Behalve de voordelen van multifuncti-
oneel gebruik heeft dit geresulteerd in een stoere, imponerende 
behuizing voor een drietal gebruikers die elk afzonderlijk nooit 
deze droom hadden kunnen realiseren. Het resultaat is bedui-
dend meer dan de som der delen.

De expressie van de dynamiek en snelheid van de Haagse voet-
balvereniging Duno vindt zijn vertaling in de hellende gevels en 
volumes.

Direct al als je door de poort het terrein van de Haagsche 
Dynamiek betreed raak je als tegenstander van Duno behoor-
lijk geïmponeerd door de nieuwe huisvesting. het in stevig 
metselwerk opgetrokken gebouw met hoog hellend front en 
fors overkragend dak maakt indruk. Dankzij de toevoeging van 
twee andere maatschappelijke functies straalt het de beoogde 
onoverwinnelijkheid uit.

De twee voetbalvelden van Duno liggen enigzins gedraaid op 
het sportpark. De skegvormige tussenruimte kent de breedste 
maat aan de kant waar je het terrein opkomt.

Aan deze zijde is het gebouw ook het indrukwekkends door de 
beschikbare breedte en hoogte. Naar achteren wordt het com-
plex smaller en lager.

De programma’s van de gebruikers zijn elk in herkenbare 
volumes ondergebracht. De Bloedbank van Sanquin in het 
voorste deel helpt Duno ontzag inboezemen. In het midden de 
hoofdentree en kleedruimtes van de voetbalclub op de begane 
grond en de kantine, keuken en bestuursruimten op de ver-
dieping. Achterin, in het houten volume, het kinderdagverblijf, 
waarvan de gebruikers de velden tevens kunnen gebruiken voor 
naschoolse opvang. Het terrein kent een niet symmetrische 
hiërarchie. Door de bezonning en de ligging van het hoofdveld 
is de linker flank van het gebouw de hoofdzijde. Hier bevinden 
zich de hoofdentrees. Tevens zij de terrassen voor Duno hier 
plaats en wordt de toegang voor Duno gemarkeerd door een 
glazen toren waar de lift in zit. Het asymmetrische dak dat ver 
uitkraagt dient als zonwering aan de hoofdzijde en versterkt de 
uitstraling aan de voorkant.

haagsche dynamiek - den haag

situatie nieuw

schetsontwerp



haagsche dynamiek - den haag

De gevels zijn deels niet haaks en tevens hellend geplaats. 
Samen met het expressieve dak met stalen roosters verbeelden 
ze de dynamiek van de club. De robuuste materialen ondersteu-
nen het stoere karakter. Het warme dieprood van de baksteen 
past goed in de wijk en harmonieert mooi met de houten gevels 
en het stalen dak. Vanuit de huiskamer, zo wordt de kantine 
van Duno genoemd, hoeft er dankzij de grote glaspartijen niets 
gemist te worden van de wedstrijden op de beide velden.

Mede dankzij een creatieve voorzitter die voor zijn huisvesting-
vraagstuk een unieke oplossing voorstelde werden wij in de 
gelegenheid gesteld het visitekaartje van de club indrukwek-
kend vorm te geven.

Het behoeft geen uitleg dat Duno sinds de opening van haar 
nieuwe onderkomen, waarvan de realisatie beslist niet zonder 
slag of stoot ging, in een constante winners mood verkeerd.

1e verdieping

begane grondmaquette



De uitbreiding van de school is een losstaande kubus, geplaatst 
voor het bestaande gebouw. De kubus vormt een onderdeel van 
een lint van losstaande villa’s in een parkachtig gebied. De kubus 
heeft een insnijding, die de lijn van de bestaande school volgt en 
tegelijkertijd de entree vormt. In de kubus is een aantal nieuwe 
lokalen gesitueerd tezamen met de infotheek en de bibliotheek.  
De huid van de kubus is van een groen ge-engobeerde baksteen 
die prachtig aansluit bij het park van het Catshuis.

christelijk gymnasium sorghvliet - den haag

schetsontwerpsituatie / locatie



159 appartementen en parkeervoorzieningen marnixlaan, westwijk - vlaardingen

bestaande situatie uit de zestiger jaren

nieuwe situatie

massa plint basisgrid buitenruimte / plasticiteit perforatie



Op dit moment is ons bureau betrokken bij het ontwikkelen 
van hotels in diverse steden, zoals Barcelona en Budapest. Deze 
betrokkenheid bestaat onder meer uit het verkennen van de 
kwaliteit van de locatie en het testen van het programma van 
eisen op de locatie en/of gebouw. Deze wijze van aanpak wordt 
op deze bladzijde getoond. Inmiddels is het eerste hotelproject 
in ontwikkeling.

studie hotel - budapest, hongarije

binnenstad Budapestlocatie hotel

site



sfeerimpressie Budapest
begane grond

studie hotel - budapest, hongarije

kelder

kamers ontsluiting groenverdeling

vloerplan A vloerplan B



Stedenbouw	 -	 City	 Planning	 -	 advies	 gemeentes	 -	 Hergebruiken	 Industriële	 Gebieden	 -	

(development plan - EU funds)- Visies - Regional development (Talentis) - Herontwikkeling 

Naoorlogse wijken - Stedebouwkundige plannen - Supervisie -	Prijsvragen-	Architectuur - 

Hoogbouw - Commercieel gebouwen / retail - offices - Bussines parks - Cultureel - Onderwijs 

- Sport faciliteiten - Woningbouw / flexibele plattegronden - Onderwijs gebouwen - 

Weeshuizen / opvang centra - Kinderdagverblijf - Hergebruiken historische panden - Wonen 

- Hoogbouw - Woningbouw / flexibele plattegronden - Binnenstedelijke locaties - Complexe 

programma’s / multifunctionele gebouwen - Cultureel - Organisatie symposia - Renovatie - 

Binnenstedelijke locaties - Herontwikkeling naoorlogse wijken - Hergebruiken historische 

panden - Utilitair - Commercieel gebouwen / retail - offices - Bussines parks - Complexe 

programma’s / multifunctionele gebouwen - Cultureel - Onderwijs - Sport faciliteiten - 

Weeshuizen / opvang centra - Kinderdagverblijf - Grensgebied - Binnenstedelijke locaties - 

Complexe programma’s / multifunctionele gebouwen - Herontwikkeling naoorlogse wijken 

- Zorg met wonen - Hergebruiken historische panden - Organisatie symposia - Prijsvragen
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Recente pRojecten
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